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Welkom – Agenda 

• Introductie 

• Functie van je website 

• Techniek en het begrip Usability 

• Vragen - afsluiting 



Introductie 

• Peter Kassenaar;  

– Auteur, programmeur, docent,  

– ALO (1991), Bewegingswetenschappen (1993),  

– Eigen bedrijf (1996) 

• www.kassenaar.com/blog 

• info@kassenaar.com 

• Twitter: @PeterKassenaar  

http://www.kassenaar.com/blog
mailto:info@kassenaar.com


Beknopte internetgeschiedenis 
in 5 vragen 

• Wat is het verschil tussen ‘het internet’ en ‘het 

world wide web?’ 

• Hoe oud is het web? 

• Wat is een browser?  

• Wat was de eerste e-commercesite? 

• Hoeveel Nederlanders zijn actief op internet? 



Techniek versus Usability 

• Techniek – is de site technisch correct 

– Menustructuur, navigatie, zoeken 

– Hyperlinks, afbeeldingen, formulieren, etc. 

– Programmeertalen: HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

databases, etc. 

• Usability: ‘usability is de mate van 

gebruikersvriendelijkheid van een site’ 

– Eenvoudig te gebruiken? Efficiënt? 

– Informatief? Fun? 



Typen onderzoek 

• Usability meet de kwaliteit van 
gebruikersinterfaces (User Interface, UI): 
– Hoe makkelijk is een (web-) applicatie te gebruiken 

door een eindgebruiker? 

– Verschillende aspecten: effectiviteit, efficiency, 
tevredenheid 

• Geen ‘harde wetenschap’ 
– Wel: een groot aantal richtlijnen waaraan een UI 

getoetst kan worden  theoretische analyse 

– ‘Live’ kijken hoe gebruikers de applicatie doorlopen 
 praktijktesten 



10 Concrete usability-richtlijnen 

1. Herkenbaarheid: Laat 

bezoekers niet 

nadenken 

2. Snelheid: Bezoekers 

hebben haast 

3. Laat gebruikers 

zoeken 

4. Effectief tekstgebruik 

5. Navigatie – consistent 

en eenvoudig 

 

6. Lay-out: eenvoudig en 

duidelijk 

7. Hyperlinks: 

onderscheidend 

8. Interactie: web als 

social tool 

9. Accessibility  

10.Afbeeldingen en 

multimedia 

 

 



1. Herkenbaarheid 

• Items die zorgen voor herkenbaarheid: 

– Logo/Naam 

– Tagline/slagzin 

– Paginatitel 

– Klikken op logo brengt je naar de homepage 

• Beantwoord in één oogopslag vragen als 

– ‘waar ben ik’ 

– ‘wat kan ik hier doen’ 

 



http://www.voltijd.hva.nl/sport-management-en-ondernemen/


http://www.nocnsf.nl/


http://www.london2012.com/


http://marktuitert.nl/




5. Navigatie 

• Doel: je weg vinden over de site 

– ‘waar kan ik naar toe?’ 

– Navigatie helpt de bezoeker te komen waar hij wil 

zijn 

• Opties in Vormgeving 

– Hele pagina als navigatie-items (startpagina.nl) 

– Navigatie a/d bovenkant van de site (horizontaal) 

– Navigatie a/d zijkant van de site (verticaal) 

– Tabbladen, uitklapmenu’s, breadcrumbs etc. 



8. Interactie 

• Het web als sociaal bindmiddel 

• Je site verbinden met: 

– Hyves/Facebook/LinkedIn-profiel 

– Twitter 

– YouTube-channel 

– Blog 

• ‘Traditionele’ interactie-items op websites: 

– Bezoekersteller, gastenboek 

– reactieformulier 



Vragen & discussie 

• Vragen? 

info@kassenaar.com 

www.kassenaar.com/blog 

@PeterKassenaar 

mailto:info@kassenaar.com
http://www.kassenaar.com/blog

